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 املقدمة

أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات   
فقد َمّن هللا تعالى على الزلمي رحمه هللا رحمة واسعة، أن  أما بعد:.وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

علوم القانونية، فجاءت آراؤه راسخة رصينة جريئة، سواء وافقناه أم  آتاه بسطة في العلم بالشرع، من طريقيه التقليدي واألكاديمي، وبسطة في ال
خالفناه وقد وّظف خلفيته هذه في إبداع كتابه أصول الفقه في نسيجه الجديد أودعه خالصة تجربته الغنية في سني التحصيل والعطاء, ومن 

 قسيماته لها أرى أنه جدير بأن نخصص له هذا البحث نستظهراالضافات االصولية التي لفتت انتباهي، إضافاته في مصادر الحكم الشرعي وت
نى عليه  ونقارنه بئاراء غيره من األصوليين القدامى والمعاصرين، ليتبين لنا الجديد الذي قدمه لنا في هذا الموضوع المهم، الذي يعد أساسًا تب

 قضايا كثيرة. 
االول حياة وسيرة الزلمي، والثاني مصادر الحكم الشرعي وتقسيماته عند   : هذا ويتألف البحث من مقدمة، وتمهيد وثالث مباحثخطة البحث

األصوليين والثالث اإلضافات االصولية لألستاذ الدكتور مصطفى الزلمي في مجال مصادر الحكم الشرعي ثم تأتي الخاتمة بأهم ما توصل  
 (1الحساب) لك مشكورًا اذا قام  فاجعل اللهم سعيي خالصاً  إليه البحث من نتائج.

 والدة الزملي نسبه نشأته سريته العـلمية حياته املهنية وفاته املبحث االول
 الزلمي نسبة إلى زلم قرية حدودية، يفصلها عن إيران سلسلة جبال، التابعة لناحية خورمال محافظة حلبجة في اقليم كوردستان .  

م , في منطقة خضراء سياحية في وادي زلم فيه شالالت ماء ونهر وبساتين بيئته نظيفة 1924في الربيع في الشهر الثالث من سنة    ولد :والدته
 جميلة جدا وهادئة، ال تشوهها اي شيء .  

متنقال في المدارس الدينية    م وخرج من قريته طالبا للدراسة1934نشأ في بيت والده في القرية المذكورة ودخل المدرسة الدينية سنه  :  نشأته  
تان  العراقية، بادئًا بمدرسة مركز ناحية خورمال ثم انتقل إلى مدرسة درشيش، ثم إلى أبا عبيدة وهاتين المدرستين في نفس الناحية، أي تابع

 .   (2) لقضاء حلبجة
 سيرته العـلمية  

الشيوخ العلماء في العراق وإيران )علوم النحو والصرف والمناظرة م ودرس على يد المختصين من 1934دخل المدرسة الدينية في عام  -1
 والمنطق والبالغة واصول الدين واصول الفقه والفلسفة والرياضيات والفلكيات(

 م. 1946. حاز على اإلجازة العلمية في العلوم االسالمية سنة 2
 م . 1965. حاز البكالوريوس في القانون من جامعة بغداد 3
  م من جامعة بغداد1969ستير في الشريعة االسالمية . حاز الماج4
  م من جامعة االزهر1971. حاز ماجستير في الفقه المقارن 5
 م من جامعة القاهرة1973. حاز ماجستير في القانون 6
 . (3) م1975. حاز دكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف من جامعة االزهر 7
 )جامعة بغداد(.  1981. حصل على لقب األستاذ المساعد 8
 . 1985. حصل على لقب األستاذ المتميز في جامعة بغداد 9
 م.1987. منح مرتبة االستاذية )البروفيسورية( من جامعة بغداد 10
  م من جامعة بغداد 1990. منح لقب االستاذ المتمرس  11
           م.       2005. حاز على دكتوراه في القانون بتقدير امتياز من جامعة بغداد 12

    حياته المهنية
 امام ومدرس في جامع مال احمد الهرمني في السليمانية .  -1
 . امام في الجيش العراقي العسكري. 2
 م. 1975. عين بصفة مدرس في كلية القانون في عام  3
 م. 1976والمعهد القضائي منذ . مارس التدريس في كليات القانون في الجامعة المستنصرية وجامعة بغداد وجامعة النهرين 4
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 . 1976. عين رئيسا للقسم القانون الخاص في كلية القانون في عام  5
  م .1988. عين عميدا لكلية صدام للحقوق، سنة 6
في المدارس والكليات الدينية وكليات القانون في   7/2007/ 1-  1946. مارس التدريس مختلف العلوم الشرعية والقانونية من مايس 7

  بغداد وجامعة النهرين وفي كليات الشريعة والمعهد القضائي. جامعة
 (. 2010- 2009. مارس التدريس في كلية القانون جامعة صالح الدين ) 8
                   . اشرف على عدد كثير من رسائل الماجستير وأطروحة الدكتوراه في الشريعة والقانون والفلسفة وأصول الفقه.                           9

    مؤلفاته  
 ( مؤلف في المقارنات بين الشريعة والقانون، منها كتب منهجية في الجامعات العراقية والجامعات العربية، منها: 60للدكتور مصطفى الزلمي) 

قام المؤلف فيه باستحداث نسيج جديد في استعراض اآلراء األصولية بعيدا عن النمط التقليدي،  . أصول الفقه في نسيجه الجديد1
ئم مع واإلستشهاد باألمثلة العصرية الجديدة واهمال التطبيقات التقليدية غير مفيدة غالبًا، وتبديل أكثر التعريفات التقليدية بتعريفات تتال

 التطور والعصر الحديث
بدأ فيه بتعريف الزواج والحكمة منه وبّين مقدمات الزواج ومحرماته ثم  لطالق في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالقانون ..أحكام الزواج وا 2

 .(4) تطرق إلى أركان وشروط الزواج والحقوق الزوجية، ثم شرح أحكام الطالق في اإلسالم
لية والعقلية عدم وجود آية واحدة منسوخة وهي موجودة في القرآن الكريم،  . التبيان لرفع غموض النسخ في القران.أثبت المؤلف باألدلة النق3

ام  ردًا على المستشرقين الزاعمين أن وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن دليل على أنه ليس وحيا إلهيًا. ورفع الخلط بين شروط النسخ بوجه ع
 وشروط نسخ في القرآن.  

.بدأ فيه بتعريفات المصطلحات الشرعية في علم الميراث ثم شرح أسباب الميراث وأركانه ثم إنتقل . أحكام الميراث والوصية وحق االنتقال 4
  إلى موانع الميراث ثم أسهب في بيان من هم الورثة وكيفية توريثهم وبين حاالت استحقاق الزوجين واألبوين واألوالد وكذلك استحقاق الجد

                                                         والجدة من التركة.                         
آراءه  . أخطاء أصولية البن السبكي في كتابه جمع الجوامع.قّدم الدكتور الزلمي تعريفا بابن السبكي )رحمه هللا(، والدته، ووفاته ومؤلفاته و 5

.  ثم بين الفرق بين تعريف (5) ّين بعض االستنتاجات في ذلكاألصولية وبّين أخطائه في تعريف الفقه والحكم الشرعي والعقل والنقل وب
 الرخصة والعزيمة وبين خطأه في تعريف العام ونسخ القرآن، ونسخ القرآن بالسنة وكذلك خطأه في نسخ الحكم الشرعي والنسخ بالقياس.    

 مع أسباب االنسياق إلى التدخين وطرق مكافحته.تناول فيه طبيعة التدخين ونشأته وانتشاره  . التدخين أضراره وتحريمه في القران.6
فيه أسباب اختالف الفقهاء في االحكام الشرعية وهي رسالته للدكتوراه في الفقه   . أسباب اختالف الفقهاء في االحكام الشرعية .عالج 7

 المقارن، وتناول اختالفهم تباعا الختالفهم في القواعد األصولية واللغوية من حيث وضع األلفاظ لمعانيها وأوجه داللتها وخفائها، وبين
 .(6) الخاص والعام وأثره في اختالف الفقهاء

في القران تناول فيه تعريف الحرية الذاتية وتطرق إلى أسباب الرق وطرق القضاء عليه وتكلم عن حق الحرية المكانية وحق  . حق الحرية 8
 الحرية المعنوية وبين حرية الرأي وحرية التفكير وحرية االجتهاد. 

يتها وغايتها وحكمها، ثم تطرق إلى نشأة القواعد  تناول تعريف القواعد العامة لغة واصطالحا مع بيان أهم ايضاح الفوائد في شرح القواعد-9
ق الفقهية وتدوينها حسب التسلسل التاريخي، ثم تناول مسميات القواعد من حيث المقاصد مع شرح القاعدة الشرعية والقاعدة الفقهية، ثم تطر 

ما. ثم تناول القاعدة الفقهية واالجتهادية والقاعدة  إلى القاعدة الشرعية النصية والقاعدة القانونية ثم بين اوجه الشبه واوجه االختالف بينه 
   .القانونية مبينا اوجه الشبه واوجه االختالف بينهما 

.تناول تعريف اصول الفقه ونشأته وتطوره ثم عّرف الحكم   . دالالت النصوص وطرق استنباط االحكام في ضوء أصول الفقه األسالمي10
.ثم تكلم عن النص باعتبار وضعه للمعنى والنص العام وطرق (7) لتكليفي والحكم الوضعي وأنواعهالشرعي وأصول استنباطه، وبين الحكم ا

 تخصيصه.            
. حكم احكام القران تطرق فيه الدكتور إلى حكمة الصالة والصيام ثم حكمة الزكاة والمستحقون لها مع بيان شروط وجوبها وأخيرا تناول 11

 ات ثم إنتقل إلى حكمة الزواج.                                                                حكمة الحج من أحكام العباد
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 . االلتزامات في الشريعة االسالمية والتشريعات المدنية العربية .12
 . االلتزامات في ضوء المنطق والفلسفة . 13

ومصدره وبين أنواعه من حيث األوصاف ومن حيث التنفيذ ثم بين أهلية   تطرق فيه إلى التعريف بااللتزام من حيث الماهية وطبيعته وسببه 
 .                                               ( 8) االلتزام وعوارضها وشرح شروط االلتزامات الجنائية وبين موانعها

تناول التعريف بالجين البشري وحكم التعامل مع الجين البشري في الشريعة  م التعامل مع الجين البشري في الشريعة االسالمية(9) . حك14
 االسالمية بأنه مبني على مايحققه من نفع أو دفع ضرر 

تطرق فيه إلى تعريف المنطق وأهميته وصلته بالعلوم اإلخرى ثم بّين طبيعة دالالت النصوص على   . الصلة بين علم المنطق والقانون 15
 م المنطق في إثبات الصلة بين المنطق والقانون بالشواهد النظرية والوقائع العملية.االحكام في ضوء عل

  . الطالق في الشرائع والقوانين واالعراف خالل اربعة االف سنة16 
 . الطالق في القران الكريم17
 . خطوات الطالق. 18
  . الطالق المعلق والحلف به في الشريعة االسالمية19
  ي تفاسير القران. الطالق مرتان ف20
  . طالق الغضبان والسكران والمكره في الفقه المقارن 21
  . الطالق المقترن بالعدد اليقع به اال طلقة واحدة22

أثبت المؤلف في هذه المؤلفات أن القرآن الكريم نّص في قوله تعالى )الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان( داللة قطعية على  
 ت الثالث على ثالث مرات. توزيع الطلقا

 بّين المؤلف أهم الفروقات الجوهرية بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية. . فلسفة المسؤولية القانونية في ضوء المقوالت األرسطية23 
اإلجرام واعتماد الشريعة عليها على أساس بّين المؤلف فلسفة وأهداف العبادات من حيث كونها وسائل وقائية لمكافحة    . فلسفة الشريعة24 

 أن الوقاية خير من العالج.
 .  (10) تناول دراسة التعريف بالفلسفة ونشأتها وتطورها وبّين أنواعها، وبحث في القاعدة القانونية وفلسفة القانون  . فلسفة القانون 25
ثم بين نشأة المنطق وتطوره وتكييفه ثم عرض صور المنطق ثم    بدأ بتعريف المنطق لغة واصطالحا،  . المنطق القانوني في التصورات .26

 بين أهمية المنطق بالنسبة للعلوم اإلسالمية، الرياضيات والقانون ثم تكلم عن مراتب هذا العلم 
تناول دراسة الموضوع على نمط جديد يتالءم مع المعرفة الحديثة المتطورة منسجما   . المدخل لدراسة الشريعة االسالمية في نمط جديد .27

الفقه   النسبة بين  الشرعية، وبين  الكاشفة لألحكام  الشرعي وبّين المصادر  الحكم  الحديث عّرف  العهد  الوضعية في  القوانين  مع ما عالجته 
 تقليد وفلسفة العبادات في.               والشريعة وبين اسباب اختالف الفقهاء وتكلم عن االجتهاد وال

اداء  28 الحق،  استعمال  الخارجي،  )الحسبة(والعام  الداخلي  والعام  الخاص  الشرعي  والقانون  الشريعة  في  الجرمية  األعمال  إباحة  أسباب   .
ا النسل  الصناعي وتحديد  التلقيح  الحظر والجواز،  بين  اإلجهاض  الطبية،  الجين  الواجب، مدى مشروعية االعمال  الستنساخ والتعامل مع 

 .      (11)البشري، ونماذج اخرى من اسباب اإلباحة
 .                                . معين القضاة في تحقيق العدل والمساواة 29
   . منهاج اإلسالم في مكافحة االجرام .30
عّرف المانع وبّين أنواعه وتطرق إلى الموازنة بين المسؤلية    لعربية..موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة االسالمية والتشريعات الجزائية ا31

 . (12)الجنائية والمسؤلية المدنية والصلة بين المسؤلية الجنائية والحكم الشرعي التكليفي
 . نظرية الضمان في الفقه اإلسالمي والقوانين المدنية.  33
 .(13) . مستنقع العبيد والجواري تجفيفه في القران الكريم34
 . حقوق االنسان وضماناتها في اإلسالم35
  . الدفاع الشرعي الخاص في الشريعة والقانون 36
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 .   . اإلجهاض والتلقيح الصناعي وتحديد النسل37
 . (14) لقانون االحوال لشخصية 1978( لسنة 21. التعليق على التعديل رقم ) 38
 . القرآن وقاعدة )تغير اإلحكام بتغير األزمان( - 39 

ذكر في الفصل األول تبدل األحكام الشرعية أساس العزيمة والرخصة ثم شرع في تعريف الحكم والعزيمة والرخصة ثم بين مصادرها.    
 . القرآن وقاعدة )الولد يتبع خير األبوين دينا(  -40

.                               (15) المسلمة اصال التي تعد مسلمة تبعا لخير أبويها في حالة كونها قاصرة وبعد كبرها  تطرق فيه إلى محاولة حل مشكلة البنت غير
فّند المؤلف مزاعم المستشرقون وبعض رجال القانون في العالم العربي   تفنيد مزاعم تاثر الفقه اإلسالمي وقواعده بالفقه الغربي -41

سالمي تأثر بالقانون الروماني فأخذ منه كثيرا من اآلراء وبوجه خاص القواعد الفقهية التي ُأخذت على حد زعمهم من واإلسالمي )أن الفقه اإل
المالكي مدونة )ُجستنيان( وبعكس التهم المذكورة كان هناك مجال واسع لتأثر القوانين الغربية بالفقه اإلسالمي كتأثر القانون الفرنسي بالفقه 

 الم في األندلس.أثناء سلطان اإلس
 ختان اإلناث أضراره وتحريمه في القرآن. -42
الدولة والمفاضلة بين النظامين الملكي والجمهوري .وقد أثبت المؤلف محاسن النظام الجمهوري ومساوئ النظام الملكي بأدلة تأريخية   -43

 واقعية.  
 مركز الهمزة في لغة العرب .     -44
 .المقارنة بين النسخ والتخصيص  -45
 .     (16)المبادئ والحقوق الدستورية في القران مقارنة بالدساتير الوضعية واعالنات حقوق  االنسان- 46
 .  . فلسفة المسؤولية المدنية في ضوء مقوالت ارسطية47
 . المبادئ والحقوق الدستورية في القران مقارنة بالدساتير الوضعية واعالنات حقوق االنسان .48
 .  . المسؤولية الجنائية في الشريعة االسالمية دراسة مقارنة49
 .  ال قتل للمرتد في القران  -50
 المبادئ الدستورية في القران .- 51
 ال رجم في القران . -52

 الجوائز : 
  .1985 جامعة بغداد ذ المتميز منجائزة األستا

 . 1993جائزة األستاذ المتميز من رئاسة الجمهورية  -2
 م . 1993. حاز جائزة اإلنتاج العلمي  12
   .1995جامعة النهرين  ستاذ المتميز منجائزة األ -3
 . تكريم وشهادة تقديرية من ديوان رئاسة الجمهورية. 13
 م من ديوان الرئاسة. 1995. حاز شارة الكتاب مع الجائزة 14
 م . 6/2002/ 6في  112. منح جائزة ووسام العلوم بمرسوم جمهوري رقم 15
 م 2005الي والبحث العلمي . منح جائزة تكريم العلماء من وزارة التعليم الع17
 .               (17) م 2006. منح جائزة تكريم العلماء من جامعة النهرين 18

  العضوية في اللجان القانونية
  أشهر(. 3)لمدة 1985االشتراك في مناقشة مشروع القانون المدني العراقي  -1
  .2002لجنة اعادة النظر في نواقص القوانين العراقية -2
  . 2003لجنة اعادة النظر في قانون اصول المحاكمات الجزائية ونواقص المعهد القضائي في  -3
  .2005لجنة اعداد االليات الدستور العراقي الجديد -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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  . 1988لجنة مشروع قانون المفقودين والشهداء واالسرى  -5
 شارك في كثيرمن االجتماعات القانونية في وزارة العدل.       -6

 :  في المؤتمرات داخل العراق وخارجه المشاركة
 . 1980مؤتمر علماء االجتماع العرب المنعقد في بغداد /-1
 . 1988مؤتمر وزارة العدل لمناقشة المسائل القانونية المنعقد في بغداد / -2
 . 1989مؤتمر األطباء العرب المنعقد في بغداد / -3
 . 1993مؤتمر نقابة األطباء المنعقد في نينوى)الموصل(-4
 . 2001مؤتمر رابطة العلماءالمنعقد في الموصل  -5
 . 2002مؤتمر حقوق اإلنسان في االردن-6
 . 2004مؤتمر انقرة المنعقد في انقرة  -7
 . 2005مؤتمراالمم المتحدة لدراسة القضاء الصالح المنعقد في األردن   -8

     وفاته
عاما....حيث تم الصالة    92في عمر يناهز    Par hospital žيوم السبت أثر وعكة صحية في مستشفى بار    4/6/2016وتوفي في يوم  

 .    (18) عليه في جامع جليل الخياط في أربيل وتم دفن جثمانه في مسقط رأسه في منطقة خورمال التابعة لمحافظة حلبجة 
 الشرعي وتقسيماتهمصادر احلكم  املبحث الثاني

إن أدلة األحكام الشررعية أو مصرادر الحكم الشررعي هي المصرادر التي تسرتقى منها األحكام الشررعية، وهناك تقسريمات كثيرة لها، فيما يأتي 
ينة  تفصررريل لتقسررريمات مصرررادر االحكام الشررررعية تبين أن مصرررادر الحكم الشررررعي في الشرررريعة االسرررالمية منها ماهي أصرررلية )منشرررئة( أو مب

 مصدر أدلة االحكام الشرعية -للحكم وهي : 
 أصلية )منشئة( للحكم متفق عليها - أ
 القرآن الكريم  - 1

 مبين للحكم 
 السنة النبوية -2
 وعقلية تبعية)كاشفة للحكم(. -ب 
 القياس -1
 المصلحة المرسلة  -2
 االستصحاب  -3
 االستحسان  -4
 سد الذرائع  -5
 انقلية تبعية )كاشفة( مختلف عليه –ج 
 قول الصحابة  -1
 شرع َمْن قبلها -2
 نقلية تبعية )كاشفة( متفق عليها -د
 االجماع -1
 العرف    -2
الكالم المعجز المنزل على النبي محمد صررررررررررررّلى هللا عليه وسررررررررررررلم المكتوب في المصرررررررررررراحف المنقول بالتواتر، المتعبد  هوالقرآن الكريم: -1

وعمدة الملة وينبوع الرسررالة ونور االبصررار   : )كلية الشررريعة فالقرآن كما يصـفه االما  الشـاي ي  21، ص    1977. الصررالح ،   (19)بتالوته
)فالقرآن قاعدة االسرررررالم وقطب الشرررررريعة وآلية رجوع    .(20)هللا سرررررواه وال نجاة بغيره وال تمسرررررك بشررررريء يخالفه (والبصرررررائر ، وأّن ال طريق الى  
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وداللة القرآن على . (21)يجّل خطره ويعظم وقوعه السررررررّيما من األمور الدينية راجع إليه ( االصررررررول ، وال أمر في الدين ، اعظم منه وكل ما
تكون ظنية ، وجدير بالذكر أّن السربب الرئيس من اسرباب اختالف الفقهاء كامن في ظنية داللة النص على  قطعية ، وقد  : االحكا  قد تكون 

 . (22)الحكم في القرآن الكريم
تحتل السنة النبوية المركز الثاني بعد القرآن الكريم في كونها مصدرًا تشريعيًا أصليًا منشئًا مبينا متفقًا عليه ، وهي عند   : السنة الن وية  -  2

 أهل أصرررول الفقه : ما صررردرت عن الرسرررول )صرررّلى هللا عليه وسرررلم (غير القرآن من قوله أو فعله أو تقريره أو كتابته أو اشرررا رته أو هّمه أو
 -.  هناك تقسيمات للسنة النبوية نبينها في المخطط اآلتي :  (24)والسنة اشمل من الحديث ألن الحديث يختص بالقول غالباً .   (23)تركه

. وتقسررريمات السرررنة النبوية بأعتبار تسرررلسرررل سرررندها )متصرررل ( مسرررند من  (25)أّما داللة السرررنة على االحكام فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية
اترة ومشرهورة وآحاد ثم )مرسرل ( غير متصرل ومن حيث كيفية صردورها عن النبّي )صرّلى هللا عليه وسرلم( قولية وفعلية حيث قوة روايتها ومتو 

وما بعدها ومن المصادر ما هي   هو ما تكرر استعماله من قول أو فعل حتى اكتسب صفة االستقرار في النفوس والتقبل في العقول  وتقريرية
 -تنقسم الى ما هي محل اتفاق وهي: نقلية تبعية كاشفة وهي بدورها

وهو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد )صررررررّلى هللا عليه وسررررررلم( بعد وفاته في عصررررررر من العصررررررور على حكم شرررررررعي   االجماع : -1
 . (26)اجتهادي لسند واساسه مبدأ الشورى 

 :وهناك شروط البّد من األخذ بها ليتحقق االجماع االصولي والشروط باختصار هي 
 أهلية االجتهاد، كون المجتهد من أمة محمد )صّلى هللا عليه وسلم( 

واالتفاق التام صرررراحة أو ضرررمنًا ، وكون االتفاق بعد وفاة الرسرررول )صرررّلى هللا عليه وسرررلم( ،وأّن يكون االتفاق على حكم شررررعي معزز بسرررند 
 .(27)شرعي )واالجماع قد يكون صريحًا وقد يكون سكوتيًا (

 (28)النفسي يتكون العرف من عنصرين هما : العنصر المادي والعنصر المعنوي العرف :و  - 2
 أّما انواع العرف فيتنوع باعتبارات مختلفة كما مبين في 

 متغير -2ثابت  -1انواع العرف باعتبار وقوعه في الوجود  -المخطط اآلتي :
 عرف فاسد  -2عرف صحيح -1باعتبار المشروعية 
 عرف خاص )اقليمي أو محلي(  -2عرف عام )دولي(  -1باعتبار الشمول: 

 .(29)عرف فعلي  -2عرف قولي  -1باعتبار عناصره)مكوناته(المادية:  
قرًا وجوده على الواقعرة  .  _سررررررررررررررراب3_مطردًا .  2_صررررررررررررررحيحرًا.  1وليعمرل برالعرف هنراك شررررررررررررررروط البرّد من مراعراتهرا وهي : أّن يكون العرف  

 . (30)_وأنَّ ال يتفق طرفا العالقة على العمل بخالف مقتضى العرف 5_عامًا)من االحكام العامة( . 4
 -أّما االدلة التبعية النقلية المختلف فيها فهي :

يث يطلق عليه عرفًا اسرررررم الصررررراحب  قول الصرررررحابي : هو قول كل من لقي النبّي (صرررررّلى هللا عليه وسرررررلم) وآمن به والزمه فترة زمنية بح  1
 . واختلف علماء المسلمين من االصوليين والفقهاء في مسألة حجية قول الصحابي وملخص ما ذهبوا إليه هو ما يأتي (31)ومات مؤمنًا ( 

 . (32)قول الصحابي حجة مطلقًا ويقدم على القياس عند التعارض  -1
قول الصرررحابي ليس بحجة ألنهم على الرغم من منزلتهم العالية ومقامهم الرفيع لم يكونوا معصرررومين ، إذ ال عصرررمة اآل للرسرررول الكريم   -2

 . (33)(صّلى هللا عليه وسلم) وال يوجد نص ثابت في وجوب اتباعهم ، وقول الصحابي اجتهاد منه فال يعّد مصدرًا من مصادر التشريع ( 
 ان خالف القياس واآل فال ، ألن الظاهر في مثل هذه الحالة أّن يكون ذلك من سماع الرسول )صّلى هللا عليه وسلم(. انه حجة -3
 . (34)حجة على غير الصحابي  -4
 : هي احكام هللا المشرعة لألمم السابقة بواسطة الرسل واالنبياء . شرع َمْن ق لنا -2

 . (35)وهناك اختالف في العمل بشرع َمْن قبلنا 
 وخالصة رأي العلماء حول عّد شرع َمْن قبلنا مصدرًا وعدم عده مصدراً  

 -يتلخص فيما يأتي: 
 شرع َمْن قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه .  - 1
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 شرع كل نبي سابق ينسخ بشرع من يأتي بعده ما لم يقم دليل على بقائه .  - 2
 ما ورد في القرآن والسنة ونقله أهل الكتاب أو رواه المسلمون من الكتب المقدسة السابقة يلزمنا العمل به . - 3
 . (36)بت نسخهما ورد في القرآن أو السنة من شرع من قبلنا نلتزم به على اساس أنه شرعنا ما لم يث 4

كالوسائل الشرعية التي يستدل  أّما المصادر التبعية العقلية الكاشفة أو باألحرى االدلة العقلية فهي التي يكون للمجتهد دور في تكوينها ؛
بها المجتهد ويستند عليها من الوجهة العقلية ، وهي مصادر كاشفة لألحكام الشرعية ، وعددها حسب أرجح اآلراء خمسة مصادر اعترف 

 - بها أكثر أهل الشرع كأدلة عقلية شرعية ستعين بها المجتهد الكتشاف احكام قضايا غير منصوص عليها وهي كما يأتي :
هو: الحاق أمر لم يدل على حكمه نص خاص ظاهرًا بأمر آخر ورد النص بحكمه الشررتراكهما في العلة الموجبة لتشررريع هذا  القياس :    -1

 .  (37)الحكم 
 ويتكون القياس من اربعة اركان ) عناصر(هي :

لواقعة الجديدة التي هي المصرررلحة التي هي ا  العلة )المقيس( -حكم االصــل ب د -المقيس )الفرع(ب ج   -المقيس عليه)االصــل(ب     -أ  
شررررررع الحكم ألجل رعايتها  ولكل من هذه االركان شرررررروط خاصرررررة بها تفاصررررريلها موجودة في كتب اصرررررول الفقه ، والقياس باعتبار العلة قد  

 .   (38)يكون جليًا وقد يكون مساويًا ، وقد يكون قياسًا أدنى
من مصررررادر الحكم الشرررررعي عند فقهاء المسررررلمين عدا الشرررريعة االمامية والظاهرية فأنهم ال يعّدون القياس مصرررردرًا لألحكام  والقياس مصـــدر

 .(39)الشرعية 
المصررررلحة هي جلب المنفعة ودفع المفسرررردة ، والمصررررالح قد تكون معتبرة من الشررررارع ، وقد تكون ملغاة ،وقد تكون  المصـــلحة المرســـلة : 2

، وهذه األخيرة هي موضررروع البحث ، وهي المصرررالح التي لم ينص الشرررارع على اعتبارها وال على عدم اعتبارها كالمصرررالح   مرسرررلة )مطلقة(
. تردد الفقهاء بين قبول المصرررررالح المرسرررررلة ورفضرررررها ، فمنهم من (40)التي تتجدد بتجدد الزمان وتتغير بتغيير المكان وتتطور بتطور الحياة 

ة التبعية وبنى عليها االحكام الفقهية ، ومنهم من عّدها من االصرول الموهومة التي يجب رفضرها وعدم بناء االحكام عّدها من االدلة الشررعي
.يتبين من اقوال علماء األصرول أن تقسريم المصرلحة الى المعتبرة  (41)عليها ، والواقع أنَّ المصرلحة المرسرلة مصردر شررعي كاشرف ألحكام هللا  

 . (42)رر له ألن المصالح الشرعية كلها معتبرة فال وجود للمصلحة الملغاةوالمهملة والمرسلة ال مب
ألن االلغاء يسرررررتلزم سررررربق االعتراف بالملغاة واعتبارها ثم الغائها وهو باطل ، وكذلك ال وجود للمصرررررلحة المرسرررررلة غير الخاضرررررعة لعلم هللا  

، وقد وضررع العلماء شررروطًا (43)) مصررالح ضرررورية ، حاجية ، تحسررينية ( وارادته ، والمصررالح المعتبرة باعتبار االهلية هي على الترتيب : 
 -وأهّم هذه الشروط هي : للعمل بالمصلحة واالستدالل بها على وجود الحكم وكشفه ،

عد  تفويتها لمصـلحة أهّم   -عد  معارضـتها لن  تكون داللته على الحكم قطيية ب ج -    ان تكون مندرجة تحت مقاصـد الشـارع ب-أ  
  (44)وللمصلحة الشرعية الحقيقية أهّمية كبيرة في التفاسير االجتهادية والتطبيقات القضائية والتشريعات الوضعية والتعديالت القانونيةمنها ب 

م كلياتها لمصرررلحة أو ضررررورة أو عرف ، وقد شرررّن بعض العلماء على االسرررتحسررران  :هو اسرررتثناء بعض الجزئيات من حك االســتحســان-  3
  حملة شرررررعواء ، اتهمه البعض بأنه تلذذ واجتهاد بالهوى ، وقال آخرون أنه شرررررهوة واتباع للهوى والضرررررالل ، كما هو عديم الفائدة وتقّول على

ضررالل وال تقّول على الشررريعة  بل هو عدول عن تطبيق الحكم االصررلي   .  والواقع غير ذلك فاالسررتحسرران ليس لذة وال هوى وال (45)الشررريعة
في واقعة معينة الى حكم اسررتثنائي لما يقتضرريه من جلب نفع أو دفع حرج أو رفع ضرريق،ان العمل باالسررتحسرران يرَجع الى العمل بالمصررلحة 

 .  (46)من جلب منفعة أو دفع مضرة
حكم به في نظائرها ، الى حكم آخر أوفق للناس لمقتضررررى شرررررعي يقتضرررري ذلك العدول    : هو العدول في مسررررألة عن مثل ما فاالســتحســان

, اآل أن العمل بها في صررررررررررورة االسررررررررررتحسرررررررررران يكون من باب االسررررررررررتثناء من القواعد الكلية والنصرررررررررروص العامة  فكل واقعة يطبق فيها (47)
 االستحسان تطبق فيها المصلحة دون العكس .

ل من أصرول الفقه االسرالمي ارشردنا الى تطبيقه القرآن الكريم والسرنة النبوية وقضراء الخلفاء الراشردين ، وله  أن االسرتحسران أصر  والخالصـة :
أهمية كبيرة في الحياة العملية وفي الوقائع المحاطة بالظروف الطارئة ، والعمل باالسرررررتحسررررران هو العمل بالنصررررروص التي تدعو الى اليسرررررر 

 ورفع الحرج .
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. وقد اختلف العلماء في حجيته فقيل حجة مطلقًا   (48)هو استدامة حكم سابق في زمن الحق على اساس عدم ثبوت مزيله االستصحا  : 4
لالسرررررتحقاق وهو المشرررررهور  ، ونفاه كثير على االطالق واختار الفحول الثالثة ) أبو زيد وشرررررمس االئمة وفخر االسرررررالم ) بأنه حجة للدفع ال

 . (49)عند الفقهاء (
 استصحاب حكم البراءة االصلية .  -2استصحاب االباحة االصلية لألشياء النافعة لإلنسان .   لالستصحا  انواع اربعة هي:

 . (50)االصلية(-استصحاب صفة معتبرة في الحكم ) الصفة - 4استصحاب الحكم الثابت بدليل شرعي .   - 3
إن سررّد الذرائع دليل من ادلة االحكام الشرررعية ، فالوسررائل معتبرة بمقاصرردها ألنه من غير المعقول أن يحرم الشررارع شرريئًا ثم  سـد الذرائ  : 5

يسررررمح ألسرررربابه ووسررررائله فيجعلها مباحة أو يتركها على اباحتها االصررررلية ، والنتيجة ان كون الشرررري مباحًا مشررررروط بأن ال يؤدي الى مفسرررردة 
بّد لنا من االشررررررارة هنا الى أن ما تم سرررررررده في هذا المبحث كان نبذة مختصرررررررة للتعريف بأدلة االحكام الشرررررررعية وبعض .هذا وال (51)راجحة

 احكامها .
 اإلضافات األصولية لألستاذ الدكتور مصطفى الزملي املبحث الثالث

 في كتبه وهو كما يذكره يتلخص فيما يأتي: البّد من اإلشارة الى منهج الدكتور الزلمي 
 استبعاد الموضوعات االصولية التي دخلت في ذمة التأريخ -1
 االقتصار على الموضوعات الجوهرية العملية - 2
 اهمال االمثلة البالية المكررة .  -3
 االبتعاد عن استعراض اآلراء الخالفية االصولية العقيمة -4
 الخاصة الواضحة.محاولة العرض بتعابيره  -5
 .(52)اضافة قواعد ومسائل جديدة، هي كما يقول الزلمي من بنات افكاره ، واتباع اسلوب وسط في العرض -6
إن االسرررتاذ الزلمي في مقدمة كتابه اصرررول الفقه في نسررريجه الجديد يشرررير الى أن التصرررنيف ال يخلو عن أحد المعاني الثمانية:  اختراع  

 .(53)ناقص، تفصيل مجمل، تهذيب مطول، ترتيب مخلط، تعيين مبهم، أوتبين خطأ معدوم، جمع مفرق تكميل  
والمتمعن  في مؤلفرات الردكتور الزلمي يرى أن جميع هرذه المعراني الموجودة في مؤلفراتره األصرررررررررررررروليرة، والرذي يلفرت اإلنتبراه هو اختراعره   

 قرات اآلتية : للمعدمات، كما سوف تتبين فيما يأتي من االمثلة التي سنذكرها في الف
 وصف القرآن الكريم بأنه دستور أواًل : ما خيص املصدر األول للتشريع: القرآن الكريم

يصرررررررف الدكتور مصرررررررطفى الزلمي القرآن الكريم بأنه آخر دسرررررررتور الهي جاء معداًل للدسررررررراتير االلهية السرررررررابقة التي نزلت على االنبياء  
كامًا جديدة اقتضررراها نضرررج العقل البشرررري ليسرررتقر عليها االنسررران ويأخذ بهداها في تطوير  والرسرررل، تضرررمن امهات احكامها مضررريفًا اليها اح

حياته وضرررمان سرررعادته الدنيوية واألخروية، فهو يشرررير الى أن وظيفة الدسرررتور التخطيط والتصرررميم لتنظيم الحياة ووضرررع القواعد الكلية التي 
. أن كلمة دسررتور  (54)الكلية وخول العقل البشررري ارجاع الجزئيات الى تلك الكلياتيتقيد بها المشرررع الوضررعي، فالقرآن اقتصررر على القواعد  

غير واردة في قواميس اللغة العربية القديمة، وأرجعها بعض الكتاب الى أصررررررررررل فارسرررررررررري دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، وهي  
يقابل كلمة دسرتور في اللغة العربية مصرطلح القانون األسراس، وقد أسرتعمله تعني األسراس أو القاعدة كما تأتي بمعنى الترخيص أو األذن ، و 

م ، فرالردسررررررررررررررتور لغويرًا: هو مجموعرة القواعرد التي تحردد األسررررررررررررررس العرامرة لطريقرة تكوين الجمراعرة  1925الردسررررررررررررررتور العراقي األول في عرام 
.وقد عرف الدسررتور اصررطالحًا )بأنه مجموعة من القواعد األسرراسررية المحددة لمصرردر السررلطة وتنظيم كيفية ممارسررتها وانتقالها   (55)وتنظيمها

.وهذا يعني أن الدسررررررررررتور موضرررررررررروع ألجل (56)(   والعالقات بين القابضررررررررررين عليها  كذلك القواعد المحددة للحقوق والحريات العامة في الدولة
 توضررررريح وتحديد شررررركل وهيكل الحكومة الرئيسرررررية، وتحديد العالقات بين السرررررلطات الثالثة )التنفيذية, والتشرررررريعية, والقضرررررائية( كما أنه ينّظمّ 

تمييز بين الدسررتور والقانون فالدسررتور العالقة بين الحاكم والدولة، فضرراًل عن االعتراف بالحقوق المدنية األسرراسررية للمواطنين، وبهاذا يمكن ال
جوهري واسرررراسرررري وهو اسررررّمي من القانون، وهذا ما يسررررمى بمبدأ سررررمو الدسررررتور أي علو القواعد الدسررررتورية على غيرها من القواعد القانونية 

صرريلية وال يتناول كل شرريء باالسررم، .والدسررتور ال يتطرق الى الجزئيات وال يتضررمن االحكام التف(57)المطبقة في الدولة أو المقاطعة أو االقليم
وإنما يقتصرر على ذكر امهات االحكام، وتأسريس االسرس العامة وتقعيد القواعد الكلية، ووضرع اطار يتحرك عقل المشررع  في حدوده، بحيث 

دسررررتور كما يقول الزلمي  ال يجوز تشررررريع قانون يتعارض مع قاعدة من قواعده وال اصرررردار تعليمات خارجة عن اطاره، فالقرآن الكريم بما أنه  
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اقتصررر على االسررس العامة والقواعد الكلية ووضررع اطارًا اخالقيًا، وقال لعقل االنسرران تحرك في ضرروء مصررطلحات الحياة في الدنيا الواسررعة  
محكوم بالقواعد  .بناًء على ما تقّدم فأن النظام القانوني للدولة بأكمله(58)شرررررررررررريطة أن يكون هذا التحرك ضرررررررررررمن حدود هذا االطار االخالقي

الدسرتورية، وهذا يعني أنَّ أي سرلطة من سرلطات الدولة يجب أن تمارس عملها ضرمن السرلطة التي خولها لها الدسرتور وبالحدود اّلتي رسرمها 
 . (59)لها

 أحكا  القرآن: 
ثالثي لألحكام الواردة في القرآن، واّلتي  لألسررتاذ الزلمي في بيان انواع االحكام في القرآن الكريم رأيه الخاص، فهو قد خرج عن التقسرريم ال 

خالفًا لما عليه علماء علم اصررررررول الفقه، وجاء بتقسرررررريم خماسرررررري فأضرررررراف الى االقسررررررام الثالثة   االحكا  االعتقادية والعملية والخلقية(هي )
شرائع؛ بل اعتداء على القرآن ألن كل آية ويقول بهذا الصردد: أن التقسريم الثالثي خطا   االحكا  الكونية واالحكا  الع رية،قسرمين أخرين هما: 

االحكا  . ويشرررررح لنا  (60)من آياته بينت حكمًا يتعلق بتنظيم احدى الحياتين الدنيوية واألخروية، فالقرآن مخزن يشررررتمل على جميع الحاجيات
ولم يدركها المفسررون من األولين،   جازتضـمن القرآن الكريم آيات كونية كيير  اات معان  علمية وهي واصـلة الى درجة االع: الكونية بقوله

بل منها ما اكتشرررفها التطور العلمي الحديث وبين معانيها ومقاصررردها ومنها ما لم تكتشرررف بعد، وهي تنتظر االكتشرررافات العلمية الجديدة في 
لبشرر، وانما هو منزل من هللا ، فضراًل المسرتقبل، وحكمة اآليات الكونية هي تقوية االيمان بالقرآن الكريم وتثبيت العقيدة بأنه ليس من صرنع ا

ار عن ذلك فأن فيها توجيه االنسررررران الى التفكر في هذا الكون المسرررررخر لالنتفاع به ماديًا ومعنويًا ، ولكن كثير من الناس ال يدركون االسرررررر 
وهي االحكام التي تؤخذ من اآليات التي تبحث عما فعلته االمم السابقة قبل االسالم ،   أّما االحكا  الع رية.  (61)الكونية لهذه اآليات وفلسفتها

فعلته وما نالته تلك االمم من جزاء، وفلسرررررفة هذه اآليات واحكامها كامنة في أنها توجه االجيال المتعاقبة بعد ظهور االسرررررالم نحو العبرة بما 
هم ومصرررررريرهم على حال تلك االمم ومصرررررريرها ، يقول الدكتور الزلمي عن هذه اآليات: وهذه االمم السررررررابقة وبما نالته من جزاء، وبقياس حال

اآليرات وامثرالهرا احكرامهرا عبريرة وجملهرا خبريرة ومعرانيهرا طلبيرة، فرأنهرا ترأمر كرل جيرل أن يرأخرذ العبرة من جيلره السرررررررررررررررابق من حيرث الجرائم 
علم أو انتاج علمي أو نحو ذلك، فيسرررتثمر هذا الموروث ليضررريف اليه ربحًا   والعقوبات، وأن يسرررتعين بما ورثه من جيله السرررابق من خير أو

جديدًا فيتركه لمن يأتي بعده، ألن الحضرارة البشررية تكونت بهذه الطريقة فهي ليسرت من صرنع جيل واحد، وانما سراهم فيها كل جيل بقدر ما 
سرريم االحكام الواردة في القرآن الى خمسررة اقسررام وليسررت ثالثة بإضررافة .فيما يخّص تق (62)يقدمه من النفع لمصررلحة جيله واالجيال التي تليه

، فنقول: إذا سررنا مع تعريف االسرتاذ الدكتور الزلمي للحكم الشررعي على أّنه: خطاب هللا المتعلق بتصررفات الكونية والع ريةقسرمي االحكام 
الحكام الكونية والعبرية ال تندرج ضررمنها ألنها ليسررت فيها اقتضرراء وال ، فأن ا(63)االنسرران والوقائع على وجه االقتضرراء أو التخيير أو الوضررع

تخيير وال وضرررررررررع، وإنما تندرج ضرررررررررمن باب الوع  واالرشررررررررراد والتوجيه ، لذلك نقول أن الحكم اّلذي يقصرررررررررده هو مطلق الحكم وليس الحكم 
 . (64)لب أو االقتضاءالشرعي، ألن الحكم الشرعي: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية متعلقة بخطاب الط

ــ  : هذا من االمور المتعلقة بالمصررررردر االول ومما للزلمي رأي خاص فيه موضررررروع النسرررررخ الذي هو حسرررررب رأي المتأخرين  رفع الحكم النسـ
والسرررلف قد عرفوه بأنه: كل ما يطرأ على ظاهر النص من تخصررريص عمومه أو تقييد مطلقه أو بيان مجمله أو   (.65)الشررررعي بدليل شررررعي 

.وبعد مناقشررة مسررتفيضررة آلراء المؤيدين والمعارضررين لوجود النسررخ في القرآن توصررل   (66)تدرج حكمه أو تخفيفه أو الغاء الحكم أو نحو ذلك
اريد بالنسرررررخ معناه عند  -االسرررررتاذ الزلمي الى رأي مفاده: ان النسرررررخ بمعناه العام عند السرررررلف الصرررررالح جائز وروده في القرآن الكريم ، وأّن  

فإنه ال يكون بعد وفاة النبّي باألجماع ، وال يكون بغير  –أخرين من االصررررررررروليين اّلذي هو الغاء وحي سرررررررررابق في القرآن بوحي الحق ، المت
.وفيما يخّص (67)القرآن من سرررنة أو اجماع أو غير ذلك وكل زعم بهذا الشرررأن باطل ، فهو يرى أّنه ال يوجد في القرآن النسرررخ بمعناه الخاص

. مناقشررررة وتعليق:هذا وبعد سرررررد رأي االسررررتاذ الدكتور  (68)جائز وصررررحيح عند المسررررلمين اجمع ، ولم ينكره اآل بعض المسررررلمينالنسررررخ فهو 
الزلمي وتعريف الدسرررتور ودوره ، نقول أذا كان لنا الحق في التعليق على وصرررف الدكتور الزلمي للقرآن بأنه دسرررتور فنقول  أن كلمة دسرررتور 

في القرآن تعبيرًا دقيقًا، ألن القرآن فضراًل عن تنظيمه للعالقات بين السرلطات الثالثة التشرريعية والتنفيذية والقضرائية،   قاصررة عن التعبير عما
 وتحديده لألسرس العامة لطريقة تكوين الجماعة وتنظيمها ، وكذلك وضرعه للقواعد العامة للحقوق والواجبات والحريات العامة تطرق الى أمور

موضررروع العقيدة ، بل كان تركيزه االسررراس على غرز عقيدة سرررليمة واخالق مرضرررية ، ومن ثم يكون للتنظيم التشرررريعي أو   أخرى السرررّيما في
التنفيذي والقضررررائي دور في حياة االفراد والمجتمعات  فضرررراًل عن ذلك فأن نصرررروص الدسررررتور قابلة للتغيير والتعديل ، أّما نصرررروص القرآن 
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ديل ، هذا وال يسرررتبعد ورود الخطأ في الدسرررتور ألنه عمل مجموعة من الناس أّما النص القرآني فال يتصرررور فيه الكريم فال تقبل التعديل والتب
 .  (69)الخطأ ألن مصدره الوحي االلهي
ــوع االجماع : لدى كثير  يرى الزلمي بأنه بما أن أهلية االجتهاد مفقودة اليوم في العالم االسرررررررررالمي فأن أهلية الترجيح متوفرةثانيًا: في موضــــ

 -ممن لهم الخبرة بأصول الشريعة وفروعها ، ااّل إنهم ينقصهم أمران هما :
 االنفتاح والمرونة البعيدة عن الميوعة .  -1
بهذا الصررردد تشررركيل لجنة ممن يتوفر فيهم هذان الشررررطان لالتفاق واالجماع على اختيار الرأي   المذه يب ويقترحالتخّلي عن التعصــ   -2

من  الراجح من المذاهب الفقهية ، في كل مسررررألة خالفية العتبار هذا الرأي المجمع عليه تشررررريعًا ملزمًا للكل ، وبذلك ينجو العالم االسررررالمي
اين القوانين الوضررررعية، في القضررررايا المتماثلة وتقضرررري على التعصررررب المذهبي الى األبد ، تضررررارب الفتاوي واختالف االحكام القضررررائية وتب

. هذا وفي موضررررررررروع امكان انعقاد االجماع في العصرررررررررر الراهن، ولإلجابة عن سرررررررررؤال هل (70)ويتأمل الزلمي أن يتحقق ذلك في المسرررررررررتقبل
عية للوقائع المسرتجدة   يقول : الجواب على هذا السرؤال ذو شرقين هما باإلمكان انعقاد االجماع في العصرر الحاضرر الكتشراف االحكام الشرر 

:- 
القول بعدم تيسرير انعقاد االجماع من الناحية العملية في الوضرع الحالي، الذي عليه المسرلمون فالكثير من أهل العلم ال  الجان  السـل ي : 1

 .  (71)يرى أمكان انعقاد االجماع
 امكان انعقاد االجماع بما يأتي : وحدد االستاذ الزلمي أسباب عدم

 ال يوجد في العالم االسالمي حسب ما اعتقد َمْن تتوافر فيه أهلية االجماع والرأي واالستنباط .  -أ 
إذا أخذنا برأي بعض العلماء من االصرررررروليين والفقهاء في جواز اجماع من لم يبل  درجة االجتهاد، فأن من الصررررررعب أتفاقهم على رأي   -ب

كم واحد للقضررية المعنية بمعرفة حكمها وذلك ألن: طبائعهم مختلفة ومتأثرة بالتعصررب المذهبي أو الطائفي أو الفلسررفي، فضرراًل عن  موحد وح
تفاوت ملكاتهم الذهنية في التعمق والتفكير وفهم واقع الحياة وادراك روح الشررررررريعة االسررررررالمية، يضرررررراف الى ما تقدم عدم تميز بعضررررررهم بين 

ية والفقه االسرالمي وتمسركهم بالنصروص القرآنية، ثم عدم محاولة البعض ممن يعرفون بأنصرار النزعة السرلفية االسرتفادة من الشرريعة االسرالم
 أراء الفقهراء العظرام وأئمرة المرذاهرب الفقهيرة، لالسررررررررررررررتفرادة من تلرك الثروة العظيمرة التي تركوهرا لنرا على اضررررررررررررررافرات جرديردة اليهرا وعلى مواجهرة

حلول لها في ضوء آيات القرآن الكريم والسنة النبوية متمسكين بالمسالك الشرعية التي سلكوها هؤالء الفقهاء من استنباط المستجدات بتقديم ال
بة  االحكام من ادلتها ، هذا وفضاًل عن السببين المذكورين فأن العلماء في السابق كانوا يعللون عدم امكان انعقاد االجماع بعد عصر الصحا

 .  (72)ء في البلدان وهذا غير واقعيبسبب تفرق العلما
»اَل َيَزاُل َياِئَفٌة ِمْن ُأمَِّتي َظاِهِريَن، َحتَّى هو بصرريص األمل فيمن اشررار اليهم الرسررول )صررّلى هللا عليه وسررلم( بقوله   الجان  االيجابي: -2

، ففي أكثر االقطار االسررررررررالمية يوجد بعض العلماء االفاضررررررررل ممن تتوافر فيهم أهلية الترجيح، إللمامهم  (73)َيْأِتَيُهْم َأْمُر َّللاَِّ َوُهْم َظاِهُروَن«
لم   بأصرول الشرريعة، وفروعها ، بإمكانهم اسرتغالل موسرم الحج للتجمع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لدراسرة الوقائع أو المسرتجدات التي

ة ولم يعالجها فقهاء الشرررريعة ببيان احكامها ، لالتفاق على احكامها الشررررعية في ضررروء القواعد العامة يسررربق لها المثيل في العصرررور السرررابق
واالسررس الراسررخة في القرآن الكريم مسررتعينين بأصررول االسررتنباط للسررلف الصررالح من االئمة المجتهدين ، ثم ارسررال ما يتم االتفاق عليه الى  

المية ، وهذا أمر ممكن وسرررررررهل في الوقت الحاضرررررررر للتطور العلمي اّلذي تشرررررررهده وسرررررررائل من لم يتيسرررررررر له الحضرررررررور من االقطار االسررررررر
السرالمي ، االتصراالت ، فإذا تمت موافقة الكل فعندئذ  يعّد هذا االتفاق اجماع ًا صرريحًا ودلياًل قطعيًا ملزمًا يجب العمل بمقتضراه في العالم ا

 . (74)كتسب صفة االلزام الرسمي فضاًل عن االلزام الشرعيويجب ادراجه ضمن التشريعات والقوانين الوضعية لي
 ملحوظاتنا على أراء الزلمي حول االجماع :

اط ، إن رأي االسرررررتاذ الزلمي بأن أهلية االجتهاد مفقودة وأنه ال يوجد في العالم االسرررررالمي َمْن تتوافر فيه اهلية االجماع والرأي واالسرررررتنب 
العالم االسرالمي والتقدم اّلذي يشرهده في مختلف المضرامير السرّيما في مجال العلوم االسرالمية ، وأهلية  فيه نوع من التشراؤم واليأس بحاضرر

، وليس في الدين كنسررررية أو   الحكم، وهم اصررررحاب الشررررأن في تمييز األعلم واألقوم  ماالجتهاد مسررررألة نسرررربية واضررررافية وجمهور المسررررلمين ه
.ثم أن شرروط المجتهد ليسرت صرعبة المنال ألنها عبارة عن العلم بالكتاب والسرنة ولغة (75)سرلطة تحتكر الفتوى أو تعد صراحب الرأي الفصرل

تج مما تقدم أنه ال . نسررتن(76)العرب وأصررول الفقه وواقع الناس ومشرراكلهم مع عقل راجح وحكمة وعلم بمقاصررد التشررريع ، فضرراًل عن تقوى هللا



   

         

 اإلضافات  األصولية   للدكتور  مصطفى الزملي رمحه اهلل تعاىل          

  

  

إمكان نلح  موقفًا صرريحًا من الزلمي حول االجماع واالجتهاد، فهو اكتفى بذكر رأي الفريقين وادلتهم ممن قالوا بعدم امكان انعقاد االجماع ب
المعروف برأيه الوسرررطي انعقاده، وما كنا نتوقع هذا الموقف المتردد غير الحاسرررم من الزلمي المعروف بجراءته وانفتاحه على مختلف اآلراء و 

 في المقارنة بين اآلراء الموجودة لدى الفقهاء .
ْرِع َمْن ق لنا: ْرَع َمْن قبلنا في االحكام االعتقادية شررررع لنا فهو يقول: اصرررول دين بني البشرررر ثاليًا: في موضــوع شــَ يرى الدكتور الزلمي أن شرررَ

ية لألسرررررررررررر البشررررررررررررية ال تختلف من امة الى أخرى، وال تتميز بها شرررررررررررريعة من في كل زمان ومكان واحدة ال تفاوت فيها، واالحكام االعتقاد
 شررريعة، وال ينفرد ببيانها رسررول دون رسررول ألن الدين واحد، والدين أخص من الشررريعة العملية فكل دين شررريعة وليس كل شررريعة دينًا، ألنها

ا اسرم الفقه، فأصرول الدين كاأليمان باهلل ومالئكته ورسرله واليوم اآلخر تشرمل فروع الدين أيضرًا، من االحكام الشررعية العملية التي يطلق عليه
...... ثابتة منذ أول وحي نزل على سررريدنا آدم الى آخر وحي نزل على سررريدنا محمد)صرررّلى هللا عليه وسرررلم( ولم يطرأ على الدين أي تغيير 

ة والعقل سرررررررررليمًا واالدراك واعيًا في هذا الكون العظيم سرررررررررواء عا  في شررررررررررائع االنبياء والرسرررررررررل جميعهم، فهو باق  خالد مادامت الحياة باقي
 .أّما َشْرَع َمْن قبلنا المتعلق بفروع الدين فهناك نوعان من االحكام الشرعية العملية هما  (77)االنسان في كوكب األرض أم في كوكب آخر

مقتضررياتها الطبيعية وسررميت بالقانون الطبيعي، وهذه االحكام ال احكام ال تختلف باختالف الزمان والمكان ألنها من ضرررورات الحياة و  -  1
واالمكنة تختلف باختالف الشررائع ااّل بالكم والكيف ألن رعايتها سرلبًا وايجابًا من ضررورات الحياة، أّما االحكام التي تختلف باختالف االزمنة 

.وفي نهاية عرضررره لموضررروع (78)الشررررائع شرررأنها شرررأن القوانين الوضرررعية  واالمم فمثل هذه االحكام قابلة للنسرررخ أو االلغاء والتعديل في جميع
ْرَع َمْن قبلنا توصرررل الدكتور الزلمي الى نتيجة مفادها، أن أهّمية معرفة الصرررلة بين الشرررريعة االسرررالمية وبين الشررررائع االلهية السرررا بقة تبرز شرررَ

يجب أن ال يعّد مرتدًا عن دينه ألن الدين واحد، فهو يبقى ملتزمًا بأصررروله  في أن غير المسرررلم من أهل الكتاب عندما يعتنق االسرررالم دينًا له  
وخاضرررررعًا ألمهات احكام شرررررريعته، مضررررريفًا اليها بإسرررررالمه التزامه بأحكام جديدة كلها من مصرررررلحته، تدفع عنه الضررررررر وتجلب له النفع في 

واج الكتابي الذي اسررررررلم وكان متزوجًا يبقى سرررررراري المفعول وال يحق المجالين المادي والروحي وينبني على ما قاله الدكتور الزلمي أن عقد ز 
 . (79)ألهل دينه عقوبته لكونه خرج عن دينهم، فهو قد غيّر الدين ولم يرتد

 بعد سررررده للتعريفات الواردة في كتب االصررروليين بصررردد القياس اسرررتنتج الزلمي للقياس تعريفًا جديدًا ملخصرررًا،رابعًا : في موضــوع القياس:  
رك فعنده القياس: ارجاع الجزئيات المسرررررررررتحدثات الى الكليات المعقولة المعاني ،اي الكليات: كليات القرآن والسرررررررررنة المعقولة المعنى التي يد

. وبعد ذكره ألركان القياس  (80)عللها، ويصررررررررح بأنه اسرررررررتنبط التعريف من القاعدة الشررررررررعية العامة، وأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدماً 
االربعة يرى أن هناك تداخاًل بين القياس والمصررررررلحة، ألن العلة عنده هي المصررررررلحة المعتمدة في تشررررررريع الحكم والغاية المتوخاة من العمل 

جيته وعدم حجيته خالف .أّما في موضررررروع حجية القياس: يرى الزلمي أن الخالف بين العلماء في ح (81)به، والكليات التعبدية ال قياس فيها
وهم  -شرررررررررركلي، ألن من انكر حجية القياس كعلماء الشرررررررررريعة االمامية والظاهرية ظّن أنه دليل منشررررررررررح لألحكام الثابتة به، ومن قال بحجيته 

في  رأى أنه ليس دلياًل منشررررررئًا وإنما هو دليل كاشررررررف فحسررررررب وعلى هذا االسرررررراس يمكن القول بأن الكل متفقون   -جمهور علماء المسررررررلمين
المعنى والحقيقة على أنه ليس بمصرررررررردر منشررررررررح لألحكام التي تنتقل بموجبه من المقيس عليه الى المقيس، وإنما مصرررررررردرها الحقيقي ما دّل  
عليها من النصرررررروص من المقيس عليه، كما أن الكّل متفقون على أن القياس يصررررررلح أن يكون وسرررررريلة لتوسرررررريع النصرررررروص وكشررررررف احكام 

 .   (82)االشباه
يرى الدكتور الزلمي أن هناك خلطًا بين الحكم والمصرلحة، التي يترتب عليه عند تعريف المصرلحة من قبل  في موضـوع المصـلحة : خامـسًا:

، ولسرررررررررنا نعني به جلب (83)بعض من العلماء، منهم االمام الغزالي الذي يعرف   المصرررررررررلحة بأنها  عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضررررررررررة   
الخلق وصررالح الخلق في تحصرريل مقاصرردهم ، لكننا نعني بالمصررلحة المحافظة على مقصررد الشرررع في الخلق،    المنفعة ودفع مضرررة مقاصررد

وهو أن يحف  عليهم دينهم ونفسرررررررهم وعقلهم ونسرررررررلهم ومالهم ، فكل ما يتضرررررررمن حف  االصرررررررول الخمسرررررررة هو مصرررررررلحة، وكل ما يفوت هذه 
الغزالي: وكالم الغزالي هذا يدل على أن القصرررررراص اّلذي يحاف  به على    .يقول الزلمي عن قول  (84)االصررررررول فهو مفسرررررردة ودفعها مصررررررلحة

االنسرران نفسرره هو المصررلحة ، وأن القطع الذي يحاف  به على االنسرران ماله المصررلحة وهكذا، وهذا خلط واضررح بين الحكم وبين المصررلحة  
الزلمي لنفسره تعريفًا جديدًا للمصرلحة شررعًا فهي عنده:  عبارة عن منفعة .وأختار   (85المترتبة على تنفيذه ، التي هي مقصرود الشرارع للخلق)

 مادية أومعنوية دنيوية أو أخروية يجنيها المكلف من عمله بما هو واجب أو مندوب أو مباح، ودرء مفسدة مستدفعة باالمتناع عن العمل بما
لشررررررررارع والى تنفيذه من المكلف، ويرى أن هذا التعريف مختار على  هو محرم أو مكروه، وهي ترادف الباعث الدافع الى تشررررررررريع الحكم من ا
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اسرراس اجماع العلماء من االصرروليين والفقهاء، على أن كل مأمور به شرررعًا نافع وكل منهي عنه شرررعًا مضررر، وهذا يسررتلزم أن تكون نتائج 
وبعد سررده لتقسريمات االصروليين للمصرلحة من حيث االعتبار .هذا   (86)اطاعة هللا بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه مقاصرد هللا ومصرالح االنسران

الى مصررلحة معتبرة ، مصررلحة ملغاة ومصررلحة مرسررلة )مطلقة(، يرى أن التقسرريم الصررحيح السررليم المقبول في ميزان الشرررع هو التقسرريم الى  
حديثه عن حجية المصرررررلحة باعتبارها دلياًل شررررررعيًا  .وفي    (87)المعتبرة وغير المعتبرة ثم تقسررررريم المعتبرة الى الضررررررورية والحاجية والتحسرررررينية

 -كاشفًا لألحكام، يرى أن اختالف العلماء من االصوليين والفقهاء في العمل بالمصلحة المرسلة يرجع الى سببين هما :
 _ عدم تحديد المعنى المراد بالمصلحة .  1
ياًل موجدًا له  ويرى أنه إذا حددنا المقصرود بالمصرلحة المعتبرة التي ترجع _ الخلط بين كون المصرلحة دلياًل كاشرفًا لحكم هللا وبين كونها دل2

  (88)الى الضروريات والحاجيات والتحسينات وفسرنا مصدريتها لألحكام بكونها دلياًل كاشفنا ألرتفع الخالف أو ألصبح الخالف خالفًا شكلياً 
اف احكام هللا وتتغير االحكام المبنية عليها حسررررررررب تغيرّها في كل زمان يسررررررررتنتج مما يقوله الزلمي عن المصررررررررلحة أنها من أهّم طرق اكتشرررررررر

ومكان، وأهّمية المصررلحة المشررروعة تتجّلى في أن القرآن الكريم حصررر أهداف الرسررالة المحمدية في تحقيق مصررالح الناس المشررروعة عامة  
 . (89)كانت أم خاصة

للدكتور مصررررطفى الزلمي وجهة نظر خاصررررة حول االسررررتحسرررران، فهو وبعد أن أشررررار الى تعريفات علماء  سادسًا: ما يخّ  االستحسان :
االصرررررول السرررررابقين حول تعريف االسرررررتحسررررران يرى أن تعريفاتهم ال تنطبق عليها ضررررروابط التعريف التي هي أن يكون واضرررررحًا جامعًا مانعًا   

حكم الشررررررعي  فاالسرررررتحسررررران عنده هو: عملية اجتهادية عقلية تسرررررتهدف ترجيح ولذلك نراه يأتي بتعريف جديد لهذا المصررررردر من مصرررررادر ال
العمل بدليل الحكم االسررتثنائي على العمل بدليل الحكم االصررلي في واقعة معينة إذا وجده المجتهد أحسررن بمعيار شرررعي، ويوضررح قوله بان 

.كما يعرفه بأنه: اسرتثناء بعض المسرائل الجزئية من  (90)فاالسرتحسران اسرتثناء بعض الجزئيات من حكم كلياتها لمصرلحة أو ضررورة أو عر 
.فأسرررراس فكرة االسررررتحسرررران كما يرى الزلمي: هو دفع الحرج فبل وقوعه ورفعه  (91)القاعدة الكلية لضرررررورة أو مصررررلحة أو عرف أو نحو ذلك

ريم والسررنة النبوية وقضرراء الخلفاء الراشرردين، وله  ، فاالسررتحسرران أصررل من أصررول الفقه االسررالمي ارشرردنا الى تطبيقه القرآن الك(92)بعد الوقوع
أهمية كبيرة في الحياة العملية وفي الوقائع المحاطة بالظروف الطارئة والحاصررررل أن االسررررتحسرررران عبارة عن العدول عن العمل بالعزيمة الى  

.ورأي أسرررررتاذنا  (93)اليسرررررر ورفع الحرجالعمل بالرخصرررررة لما يدعو الى ذلك ،وأن العمل باالسرررررتحسررررران هو العمل بالنصررررروص التي تدعو الى  
في الموضروع ال ينجو من النقد والتعليق ألن االسرتحسران في حقيقته عدول في مسرألة عن مثل ما حكم به في نظائرها الى حكم آخر   الزلمي

 ، فهذا التعريف ادق من تعريف الزلمي . (94)أوفق للناس لمقتضى شرعي يقتضي ذلك العدول
ديدًا لالسررتصررحاب، ألنه حسررب رأيه تعريفات السررابقين لالسررتصررحاب فيها  : يختار الدكتور الزلمي تعريفًا ج ســابعًا : ما يخّ  االســتصــحا 

ضررياع الوقت وعدم الخروج الى نتيجة مثمرة، فعلى سرربيل المثال تعريف الشرروكاني في كتابه ارشرراد الفحول:  االسررتصررحاب أي: اسررتصررحاب  
فاألصرررررل بقاؤه في الزمن المسرررررتقبل، مأخوذ من   الحال ألمر وجودي، أو عدمي، عقلي، أو شررررررعي، ومعناه: أن ما ثبت في الزمن الماضررررري

المصراحبة، وهو بقاء ذلك األمر ما لم يوجد ما يغيره، فيقال: الحكم الفالني قد كان فيما مضرى وكلما كان فيما مضرى، ولم يظن عدمه، فهو 
الف في حجيته وبالتالي عدم أهّميته، ، فهو يرى أن القدامى من األصررروليين بحثوه بأسرررلوب فلسرررفي عميق يتسرررم بطابع الخ(95)مظنون البقاء 

والباحثون في العصررررر الحديث لم يأتوا بجديد من الناحية الموضرررروعية والشرررركلية، بل اقتصرررررت جهودهم على ترديد ما قيل وعدم اسررررتعراض  
سررررتناد إليه في األحكام الخالفات االصررررولية في هذا األصررررل ودون تقديم نتيجة واضررررحة تفيد القاضرررري أو المفتي أو الباحث القانوني حين اال

.وبعبارة  (96)وتعريف الزلمي المختار لالسررتصررحاب هو: أن االسررتصررحاب اسررتدامة حكم سررابق من زمن الحق على اسرراس عدم ثبوت مزيله
صرل براءة أخرى هو: الحكم على الشريء بما كان ثابتًا له أو منفيًا عنه مالم يقم دليل على خالف ذلك، ومن القواعد المسرتمدة منه قاعدة: األ

 .  (97)الذمة
 اخلامتة

 من أهم النتائج التي توصلنا إليها :
_ أتى االستاذ الزلمي بتعريفات جديدة لمصادر الحكم الشرعي كالمصلحة واالستحسان ، والتعريف الذي أختاره الزلمي لهذه المصادر ينتج  1

 عنه بناء احكام جديدة لهذه المصادر من حيث التقسيمات والحجية . 
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ال يسررلم ما أتى به االسررتاذ الزلمي من الرّد والمناقشررة السررّيما في مواضررع تخّص القرآن الكريم كوصررفه بأنه دسررتور وبأن أقسررام األحكام  _  2
 الواردة فيه خمسة وليست ثالثة، كذلك رأيه في موضوع النسخ .

ي بعض االحيان ال يبوح برأيه الصررررريح في بعض المواضررررع  _ على الرغم من الجراءة العلمية المعروف بها االسررررتاذ الزلمي، ولكننا نراه ف  3
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